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Mødedato:   Torsdag den 2. juni 2022 kl. 18.00 – 20.00 
 

Sted:   Kanalhavnen 
 

Deltagere:   Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Kim Larsen, Søren Hansen, Peter Harsdal og    
                       Kenneth Lauridsen 
 
Fraværende:   Lesley Kyndby  
 
  
    

Dagsorden:   
   

1. Konstituering af bestyrelsen med nyt medlem Peter Harsdal som næstformand. 

2. Godkendelse af sidste referat.  

         Er tidligere godkendt. 

3. Nyt fra formanden 

   Havnebassin og dybder i forhold til havneguiden skal overholdes.  

   HB indskærper for inderhavnen at dybder skal være i overensstemmelse med oplyste     

   dybder i havneguiden eller tilrette dem, hvilket også er tilfældet for Kanalhavnen. 

   Der skal findes en løsning for tilpasning af dybder i havnebassinet for Kanalhavnen. 

   Erhvervshavnen bliver ikke flyttet til Ydernæs er det oplyst fra kommunens side. 

   Der vil ikke blive opkrævet pladsleje af yderhavnen under brolukningen i september 2022. 

4. Økonomisk status fra kassereren 

         Der ligger en mindre prisstigning på opbygning af platform, der vil påvirke budgettet i     

         negativ retning. Det samme er gældende i forhold til stigningen på elprisen. 

5. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

                     7 fritstillede pladser hvor af 1 for nuværende er udlejet. 

                     Der bør laves en arbejdsdag for udbedring af broer, stier og toiletrum. 

                     Dato for arbejdsdag bliver søndag d. 26. juni kl. 9.00, startende med morgenmad og     

                     briefing for dagen og som afslutning vil der være grill kl. 16.00. 

• Status på klubhus 

                     Ingen bemærkninger. 

                      

6. Sager til behandling: 

• Retningslinjer for de første 100 kwh pr. sæson med bi-måler. Status?  

                     Udkast til ændring udarbejdes. Kenneth 
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• Undersøge strøm på broerne. Status? 

                     Undersøgt og bragt i orden. Der bør over tid overvejes flere el-grupper eller HPFI  

                     relæ pr. stander. 

• Affaldssortering, Marius Pedersen. Status 

                     Pågår 

• Bo på båd med folkeregisteradresse. Status 

                     Udkast til lejekontrakt ændres i henhold til de forbehold HB havde til kontrakten.  

                     (Ronni Dahl) 

• Platform ved broer. Status 

                     Der påbegyndes platform ved broplads 56 i midten af juni måned. 

• Betondæksel over kloak udskiftes, status. 

                     Pågår, Lesley 

• Wi-fi i klubhuset, status. 

                     Pågår, Kenneth 

• Opsætning af nøgleboks, status? Udført 
 

7. Eventuelt 
 

 Betalingsløsning Harba for gæstesejlere undersøges. 
                     Et online kursus tilbydes og forsøges booket til næste møde. 
                       Ny liste med billeder over bestyrelsesmedlemmer udfærdiges til ophængning. 
 
 
 
Således oplevet af sekretæren Kenneth Lauridsen 
 
 
Næste møde er planlagt til torsdag d. 29/9 2022 kl. 18.00 
 

Bestyrelsesmøder for resten af 2022 er planlagt til 29/9, 13/10, 2/11 

Generalforsamling 13/11 efterfulgt af konstituerings møde. 
 


